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STORLEK: a) 2 år b) 4 år c) 6 år d) 8 år e) 10 år
Modellen på bilden har på sig en tröja i storlek c) 6 år

MATERIAL
VELOUR: a) 1 b) 1 c) 1 d) 1 e) 1 nystan vit färg nr 50
a) 1 b) 1 c) 1 d) 1 e) 2 nystan beige färg nr 51
a) 1 b) 1 c) 1 d) 2 e) 2 nystan blå färg nr 63
1 spänne med en ögla och en knapp
 
Stickor  
7 mm  

Maskor
slätst - slätstickning 

MASKTÄTHET
Var noga med att kontrollera masktätheten genom att  
sticka en provlapp.
Använd 7 mm stickor och sticka rätstickning: 
14 m x 20 rader = 10 x 10 cm

BAKSTYCKE
Använd vitt garn och lägg upp a) 50 m b) 54 m c) 58 m d) 62 m e) 66 m. Sticka slätst.
När arbetet mäter a) 9 cm b) 11 cm c) 13 cm d) 15 cm e) 17 cm ska du byta till blått garn.

Axelparti: När arbetet mäter a) 31 cm b) 35 cm c) 39 cm d) 43 cm e) 47 cm ska du maska 
av på båda kanterna i början av varje varv:
a) 3 gånger 6 m 
b) 1 gånger 7 m, 2 gånger 6 m 
c) 3 gånger 7 m 
d) 1 gånger 8 m, 2 gånger 7 m 
e) 2 gånger 8 m, 1 gånger 7 m

Halsringning: När du stickat 3 cm från där du började forma axelpartiet ska du maska av 
de återstående a) 14 m b) 16 m c) 16 m d) 18 m e) 20 m. 

HÖGER FRAMSTYCKE
Använd vitt garn och lägg upp a) 25 m b) 27 m c) 29 m d) 31 m e) 33 m. Sticka slätst.
När arbetet mäter a) 9 cm b) 11 cm c) 13 cm d) 15 cm e) 17 cm ska du byta till blått garn.

Halsringning: När arbetet mäter a) 26 cm b) 29 cm c) 32 cm d) 35 cm e) 38 cm ska du 
minska 2 m på högerkanten på alla rader du stickar på rätsidan:
a) 7 gånger 1 m 
b) 8 gånger 1 m
c) 8 gånger 1 m 
d) 9 gånger 1 m 
e) 10 gånger 1 m
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Axelparti: När du stickat a) 5 cm b) 6 cm c) 7 cm d) 8 cm e) 9 cm från där du började  
forma halsringningen ska du maska av på vänsterkanten i början på alla varv du stickar  
på avigsidan: 
a) 3 gånger 6 m 
b) 1 gånger 7 m, 2 gånger 6 m
c) 3 gånger 7 m 
d) 1 gånger 8 m, 2 gånger 7 m 
e) 2 gånger 8 m, 1 gånger 7 m

VÄNSTER FRAMSTYCKE
Sticka på samma sätt som höger framstycke, men spegelvänd formningen av plagget.

ÄRMAR
Använd beigt garn och lägg upp a) 30 m b) 32 m c) 34 m d) 36 m e) 37 m. Sticka rätst och 
öka 1 m på båda kanterna:
a) var 8 rad: 4 gånger 1 m
b) var 10 rad: 4 gånger 1 m
c) var 10 rad: 5 gånger 1 m
d) växelvis var 10 och 12 rad: 5 gånger 1 m
e) var 10 rad: 6 gånger 1 m
Du har: a) 38 m b) 40 m c) 44 m d) 46 m e) 49 m.
När arbetet mäter a) 22 cm b) 26 cm c) 30 cm d) 34 cm e) 38 cm ska du maska av alla m.
Sticka den andra ärmen på samma sätt.

MONTERING
Sy alla sömmarna med sidsöm.
Sy axelsömmarna.

Ärmar: Sy fast ärmarna efter att ha placerat mitten på ärmkullen mot axelsömmen och 
början av formningen av ärmen a) 13,5 cm b) 14,5 cm c) 15,5 cm d) 16,5 cm e) 17,5 cm från 
axelsömmen.

Sy ihop sidorna och ärmarna.
Sy fast spännet med öglan på den ena sidan och knappen på den andra sidan längst upp 
vid halsringningen. 


